Příloha č. 2 Oznámení o výběru dodavatele
„Lesopark Pod Kalichem v Sušici – vegetační úpravy“

Nabídka č.:

1

Účastník:
Obchodní firma/jméno:

STROMMY COMPANY s.r.o.

Sídlo/místo podnikání:

Andělská Hora 143, 793 31 Andělská Hora

Právní forma:

Společnost s ručením omezeným

IČ:

01919652

DIČ:

CZ01919652

Posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení
Krycí list

ano

ne

Formulář obchodních podmínek doplněný a podepsaný statutárním zástupcem dodavatele
Na základě plné moci

ano

ne

ano

ne

Základní způsobilost dle § 74 zákona
Doklady k prokázání základní způsobilosti podle § 75 zákona
Formou Čestného prohlášení + Výpis ze seznamu Kvalifikovaných dodavatelů
Profesní způsobilost dle § 77 zákona – doklady
Dle § 77 odst. 1 zákona: výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný
právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje, ne starší 3 měsíce přede dnem podání nabídky
ano
Formou Čestného prohlášení + Výpis z OR ze dne 17.02.2021 + Výpis ze seznamu
Kvalifikovaných dodavatelů
Dle § 77 odst. 2 písm. a) zákona: oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné
zakázky, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují - „poskytování služeb pro
zemědělství a zahradnictví, lesnictví a myslivost, či obdobný předmět v souvislosti s předmětem ano
veřejné zakázky
Formou Čestného prohlášení + Výpis ze seznamu Kvalifikovaných dodavatelů + Výpis z ŽR

ne

ne

Technické kvalifikační předpoklady dle § 79 zákona – doklady
Dle § 79 odst. 2 písm. b) zákona:
Dodavatel předloží seznam významných služeb poskytnutých za poslední 3 roky před zahájením
zadávacího řízení (zahájení zadávacího řízení 22.04.2021) četně uvedení ceny a doby jejich
poskytnutí a identifikace objednatele
- že realizoval alespoň 2 obdobné zakázky za poslední 3 roky před zahájením zadávacího
řízení v rozsahu, složitosti předmětu plnění veřejné zakázky na služby, jejichž předmětem
byla obnova nebo revitalizace zeleně parků nebo parkových ploch nebo veřejných
prostranství, či obdobných služeb v min. finančním objemu 1.500.000,- Kč bez DPH za
každou jednotlivou službu.
Formou čestného prohlášení (seznam významných sužeb):
Název zakázky: Obnova zahrady zdravotnického zařízení v Moravském Berouně
Charakter služeb: Revitalizace zeleně intravilánu. Výsadba vzrostlých stromů, výsadba keřů.
instalace mobiliáře. Štěrkový trávník. Mlatová cesta. Zdravotní řezy, vazby a ošetření původních ano
stromů. Kácení a likvidace nevhodných dřevin. Založení trávníků.
Finanční objem poskytnutých služeb: 2 297 123,00 Kč bez DPH – stavební část, 2 571 017,08 Kč
bez DPH – zeleň
Termín provedení dané služby: 10/2018 – 11/2019
Objednatel: Olomoucký kraj
Název zakázky: Moravec: Revitalizace zámeckého parku v Moravci
Charakter služeb: Výsadby vzrostlých stromů, výsadby keřů a trvalek. Založení trávníků. Arboristické
zásahy (vazby, zdravotní řezy, kácení). První rok následné péče o výsadby.
Finanční objem poskytnutých služeb: 1 653 531,00 Kč bez DPH (včetně 1. roku následné péče)
Termín provedení dané služby: 06-12/2018, 1. rok následné péče 2019
Objednatel: Obec Moravec

ne

Zadavatel požaduje předložit osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci fyzické osoby odpovědné
za poskytování plnění služeb.
Minimální požadavky na vzdělání a odbornou kvalifikaci odpovědné osoby:
Zadavatel požaduje, aby se tato osoba osobně podílela na výkonu požadovaných služeb. Tato osoba
bude uvedena v návrhu smlouvy o dílo v článku VI. odst. 5 smlouvy.
 Minimálně středoškolské vzdělání s maturitou v oboru zahradnickém, lesnickém, nebo
obdobném.
Způsob prokázání: doklad o dosaženém vzdělání
Vysokoškolský diplom v oboru zahradnictví
 Praxe min. 3 roky v oboru s realizací zakázek, jejichž součástí byla revitalizace zeleně
parků, nebo parkových ploch, nebo veřejných prostranství, apod.
Způsob prokázání: odpovědnou osobou podepsaný profesní životopis obsahující
délku praxe v oboru a seznamem referenčních zakázek.
Odpovědnou osobou podepsaný profesní životopis obsahující:
Praxe - od roku 2013 doposud
Seznam referenčních zakázek:
ano
VEŘEJNÁ ZELEŇ V ČEJKOVICÍCH
Popis: Arboristické ošetření (zdravotní řezy, rizikové kácení, bezpečnostní řezy). Výsadby vzrostlých
stromů, výsadby keřů. Založení trávníků.
REVITALIZACE ZÁMECKÉHO PARKU V MORAVCI
Popis: Výsadba keřů, trvalek, vzrostlých stromů. Ocelová pásovina u cestní sítě. Arboristické zásahy
– rizikové kácení, zdravotní a bezpečnostní řezy, vazby. Založení trávníku a květnaté louky.
VYBRANÉ SKLADEBNÉ ČÁSTI ÚSES I.
Popis: Výsadba keřů, stromů, trávníky.
REVITALIZACE VEGETACE V EXTRAVILÁNU MĚSTA PODIVÍN – NOVÉ ZAHÁJENÍ
Popis: Zeleň v extravilánu města. Výsadba keřů, odrostků. Kácení dřevin, úklid a zpracování dřeva.
Oplocenky.
VÝSADBA A ÚDRŽBA ZELENĚ V AREÁLU DC ZELENEČ
Popis: Výsadba 590 ks alejových stromů. Kácení a arboristické zásahy na původních dřevinách.
REVITALIZACE ZELENĚ V MĚSTYSI POZOŘICE
Popis: Výsadba vzrostlých stromů, výsadba keřů, založení trávníku hydroosevem. Arboristické
ošetření stromů, kácení. Následná péče.
A další.

ne

Poddodavatelé
Seznam poddodavatelů
Čestné prohlášení o plnění zakázky vlastní kapacitou

ano

ne

Závazek poddodavatele (v případě poddodávky), případně smlouva o sdružení

Není
relevantní

Doklady poddodavatelů k prokázání kvalifikace

Není
relevantní

Poznámka k § 74 a 77:
Předložen výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ne starší 3 měsíců (kopie)
Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ze dne 07.04.2021
Poznámka k § 74,77 a 79:
Předložen výpisu ze seznamu certifikovaných dodavatelů ne starší než 1 rok (kopie)

ano

ne

Není
relevantní

Vyplněný soupis dodávek a služeb (položkový rozpočet)

ano

ne

Plná moc

ano

ne
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